
 

Handleiding inductiekookplaat 

 

 

 

1.Max. 1400 W zone 

2. Max. 1800 W zone 

3. Max. 1400 W zone 

4. Max. 1800 W zone 

5.Glasplaat 

6.Bedieningspaneel 

7.AAN/UIT toets 

 

 

 

 

 

 

1.Keuzetoetsen inductie kookzones 

2.Vermogen/timer regeltoets 

3.Vergrendeltoets 

4.AAN/UIT toets 

5.Timer toets 

 

 

 

Beginnen met koken 

Druk op de AAN/UIT toets gedurende 3 seconden. Nadat u de kookplaat heeft aangezet klinkt de zoemer één keer en 

verschijnt „ – „ of „ – – „ bij alle keuzetoetsn van de kookzones, wat aangeeft dat de kookplaat nu stand-by is. 

 

Plaats een geschikte* pan op de kookzone die u wenst te gebruiken. Zorg dat de onderkant van de pan en de kookzone 

schoon en droog zijn. 

 

Raak de keuzetoets aan van de gewenste kookzone en het indicatielampje naast de toets begint te knipperen.  

Kies een warmte-instelling door op de -/+ toets te drukken. Als u niet binnen 1 minuut een warmte-instelling kiest 

schakelt de kookplaat zich vanzelf weer uit. U dient dan weer bij stap 1 te beginnen. U kunt op elk moment tijdens het 

koken de warmte-instelling aanpassen. 

*Op de pan moet zijn aangegeven dat deze geschikt is voor inductie, weet u het niet zeker gebruik de pan 

dan niet op deze kookplaat. Uiteraard zijn alle pannen die in het appartement aanwezig 

zijn geschikt voor inductie.  

 

 

Wanneer de weergave van de kookzone afwisselend knippert met onderstaand signaal betekent dit dat: 

 

 

 

 

 



 

- U geen pan op de correcte kookzone heeft geplaats of, 

- De pan die u gebruikt niet geschikt is voor inductie koken of, 

- De pan te klein is of niet goed gecentreerd op de kookzone is geplaatst. 

Wanneer u klaar bent met koken 

Raak de keuzetoets aan van de kookzone die u wilt uitzetten. Schakel de kookzone uit door op de „ – „ toets te drukken 

of door de +/- toetsen tegelijk in te drukken. Schakel de gehele kookplaat uit door de AAN/UIT toets aan te raken.  

 

Pas op voor hete oppervlakken, „H“ geeft aan welke kookzone te heet is om aan te raken. Deze „H“ 

verdwijnt wanneer de kookzone is afgekoeld tot een veilige temperatuur. Dit kunt u ook als een 

energiebesparende functie gebruiken. 

 

Bediening vergrendelen (kinderslot) 

U kunt de bediening vergrendelen om onbedoeld gebruik te voorkomen. Wanneer de bediening vergrendeld is zijn alle 

toetsen, behalve de AAN/UIT toets uitgeschakeld. 

 

Vergrendelen: Raak de vergrendeltoets aan. De timer indicator laat „Lo“ zien. 

Ontgrendelen: Raak de vergrendeltoets aan en hou de toets een tijdje vast. 

 

Gebruik van de timer 

Raak de keuzetoets aan van de kookzone waarvoor u de timer wilt instellen (bijvoorbeeld kookzone 3). Raak de 

timertoets aan. De timerfunctie begint te knipperen en „10“ verschijnt in de timer display. 

 

Stel de tijd in door de +/- toetsen van de timerfunctie te drukken. Le top: raak de +/- toetsen van de timerfunctie één 

keer aan om de tijd met 1 minuut te laten verspringen. Raak de +/- toetsen van de timerfunctie aan en houdt deze 

ingedrukt om de timer functie 10 minuten omhoog of omlaag te laten verspringen. 

 

Raak de +/- toetsen tegelijk aan en de timer is uitgeschakeld. In de minuten weergave verschijnt „00“. Wanneer u de 

tijd heeft ingesteld begint de timer meteen af te tellen. Het scherm laat de resterende tijd zien en de timer indicatie 

knippert gedurende 5 seconden. Opmerking: het rode puntje naast de indicatie van de warmte-instelling zal oplichten 

om weer te geven dat de kookzone is geselecteerd.  

 

Als de kooktijd afloopt zal de overeenkomstige kookzone automatisch worden uitgeschakeld. 

Warmte-instelling Geschiktheid 

1-2 Voorzichtig opwarmen van kleine hoeveelheden eten. 

Chocolade of boter smelten; eten koken dat gemakkelijk aanbrandt. 

Laag sudderen. 

Langzaam (op)warmen. 

3-4 Opwarmen. 

Snel(ler) sudderen. 

Rijst koken. 

5-6 Pannenkoeken. 

7-8 Bruinen, bakken en braden. 

Pasta koken. 

9 Roerbakken. 

Aanbraden. 

Soep aan de kook brengen. 

Water aan de kook brengen. 

 

Verzorging en reiniging 

Wanneer de kookplaat heet is en eten overgekookt is, zorg dan als eerste dat u de kookplaat uit zet. Zorg daarna dat u 

het met een nat doekje (heet water) reinigt, absoluut niet met een scherp voorwerp of schuursponsje.  

 

 


